... Nie pożegnanie, lecz podziękowanie.
Kochani!
Drodzy Duszpasterze!
Umiłowana Rodzino Szensztacka w naszych
Polskich Misjach Katolickich w Niemczech!
Z serca Ruchu Szensztackiego, z Szensztatu, przez nasze
Prasanktuarium i grób Ojca Założyciela przesyłam serdeczne
pozdrowienie! Zarazem - informację o moim przeniesieniu.
Najpierw jednak – pragnę wyrazić moją wdzięczność.
W darze Bożej Opatrzności - został mi podarowany, tutaj w Szensztacie, piękny czas,
piękne zadanie! (Które na początku - wcale nie było dla mnie ani tak piękne, ani łatwe...)
Zatem - czuję się przynaglona, by szczerze i serdecznie podziękować każdej i każdemu z Was!
Drogim Kapłanom dziękuję za otwartość i życzliwą współpracę oraz pasterską troskę
o Wspólnotę Apostolatu w Misjach. Wszędzie doświadczałam wielkiej życzliwości,
zrozumienia i pomocy. Składam szczere: Bóg zapłać i dar wdzięcznej modlitwy!
Dziękuję kochanym Animatorom, osobom odpowiedzialnym w Misjach, opiekunom kręgów
Matki Bożej Pielgrzymującej z Szensztat oraz wszystkim, którzy z wiarą i miłością zapraszacie
Matkę Bożą do siebie. Pozostajemy zjednoczeni w modlitwie i miłości do naszej Ukochanej
Matki Bożej. Doświadczyłam z Wami pięknej, Bożej przygody! Doznałam wiele życzliwości,
zrozumienia i radości. Dziękuję!
Ze swojej strony, starałam się w realizacji powierzonego mi zadania, dać szczerze to,
co mogę i co potrafię. Jeśli może komuś sprawiłam przykrość, to szczerze przepraszam.
Moi Przełożeni rozeznali przed Bogiem, że na tym etapie, jestem potrzebna w naszej
Prowincji Wierności w Polsce, powierzając mi w Niej służbę przełożonej prowincjalnej.
Nie było mi łatwo powiedzieć „tak” do tego odpowiedzialnego zadania. Przed powierzoną
mi misją staję z wielkim drżeniem, ale też z ufnością w Boże prowadzenie i modlitewne
wsparcie, za co już dziś – z serca dziękuję! Proszę Was też, abyście nową siostrę (która dotrze
po pewnym czasie, o czym zostaniecie poinformowani) przyjęli z otwartością i miłością,
abyście Jej pomogli, tak jak mi, wejść i pokochać to dla niej – nowe, piękne zadanie.
Z darem modlitwy i wdzięcznością za piękną, wspólną drogę – która przecież się nie kończy,
tylko się zmienia  - bo w modlitwie i w więzi miłości z Maryją przed Bogiem, pozostajemy
zjednoczeni.
s. M. Elwira Kędzia ISSM
Ps. Kochani, w sobotę 4 grudnia, podczas Mszy św. w Kościele
Adoracji NS w Szensztacie chcemy podziękować Panu Bogu za
wspólną drogę. Gdyby ktoś chciał osobiście się włączyć, proszę
o kontakt z naszymi Animatorami Małgorzatą i Henrykiem
Gwóźdź z Essen, gdyż z powodu ograniczeń, potrzebne jest
zgłoszenie się. Tel. +172803 9348 lub 0201/672240 .
Szensztat, 16.11.2021.

